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Összefoglalás. Major György szakmai pályafutása teljes mértékben az Országos Meteorológiai Szolgálathoz kötődik. A 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, címzetes egyetemi tanár, hogy csak a legfontosabbakat említsük sikeres pá-
lyafutásából. Nem könnyű őt szóra bírni. Nagyon örültünk annak, amikor elfogadta a meghívást, hogy nyilatkozzon pálya-
futásáról a LÉGKÖR-nek. Az interjú úgy kezdődött, hogy a kérdező a beszélgetést megkönnyítendő, meggyorsítandó el-
küldte kérdéseit a riportalanynak, aki volt szíves írásban válaszolni a feltett kérdésekre, amivel nagyon megkönnyítette a 
kérdező szerepét. A sors úgy hozta, hogy a tervezett kiegészítő személyes beszélgetés a vírus vészhelyzet miatt elmaradt, 
így a riport befejezése is levelezés útján történt. 
 
Abstract. György Major's professional career is entirely bounded to Hungarian Meteorological Service. He is a full mem-
ber of Hungarian Academy of Sciences, a titular professor, to mention only the most important ones of his successful car-
rier. He's not easy to get him to talk. We were very pleased when he accepted the invitation to comment on his career in 
LÉGKÖR. The interview began with sending the interviewer’s questions to the interviewee to facilitate and expedite the 
conversation. He was so kind to answer the questions making the role of the interviewer very easy. Fate has decided that 
the planned additional face-to-face conversation was cancelled due to the COVID19 pandemic, so the report was complet-
ed by correspondence. 
 

 
Milyen szakon végeztél? Hogyan lettél meteorológus? 

Az ELTE TTK-n matematika-fizika és meteorológia 
szakon tanultam 1959‒1964 között, az oklevelemben 
benne van mind a két képesítés. 1958-ban vitorlázó gép-
pel repültem. Később a szemem romlása miatt nem felel-
tem meg az akkori szigorú orvosi követelményeknek. 
Remélve, hogy a követelmények enyhítése után mégis 
repülhetek, kezdtem tanulni a meteorológiát. 
 
A Meteorológiai Intézet, később Országos Meteorológi-
ai Szolgálat első (és egyben utolsó) munkahelyed? 

Az OMSZ-ból való nyugdíjba menetelem után a 
2001‒2002-es tanévben a Közgazdasági Egyetemen vol-
tam kutató professzor. Környezettudományi szakot akar-
tak indítani, ehhez tudományos minősítettekre volt szük-
ségük, ezért három minősítettet kértek meg, hogy lépjünk 
be hozzájuk segítségként. Ezután sem kapták meg az 
akkreditációt, így nem volt értelme maradni. 
 
Milyen területen kezdtél el dolgozni az OMI-ban? Me-
lyik osztályon? Kikből állt az az osztály? 

Az OMI-ban az Agro- és Biometeorológiai Osztályon 
kezdtem dolgozni 1964. augusztus 1-től. 1966. január 1-
én egy intézeti átszervezés részeként Agrometeorológiai 
Osztály alakult, ahová én nem kerültem be, ezáltal elve-
szítettem a közel másfél éves felkészülést az agrós mun-
kákhoz. Némi kanyar után áprilisban a Sugárzási Osz-
tályra kerültem, ahol fizikai ismereteim alapján az első 
pillanattól eredményesen tudtam dolgozni. 
 
Te voltál hosszabb ideig külföldi tanulmányúton? Ami-
kor ez összejött, kinek volt köszönhető, illetve ki gondol-
ta, hogy ez rajta múlott? 

1969. december 1-én egyéves ENSZ-WMO ösztöndí-
jas továbbképzésre indultam. Tizenötödik voltam az 

OMI munkatársai sorában, az akkori diplomás létszám 
kb. 120 volt, ez tehát kivételes lehetőséget jelentett. Az 
év tavaszán az OMI személyzetise megkeresett, hogy az 
intézet újabb ENSZ ösztöndíjakat kér, én is szóba jöttem 
jelöltként, de csak akkor kezdeményezik, ha vállalom, 
hogy űrkutatási témát választok. Egyetemi szakdolgoza-
tom műholdas felhőképekről szólt (addig az a munka is 
kárba veszni látszott), de az intézeti szándék sokkal in-
kább arról szólt, hogy az ország bekapcsolódott az IN-
TERKOZMOSZ programba, ezért a kormány akkoriban 
növelte az űrkutatási területen is működő szervezetek 
támogatását. Ez a támogatás jelentős beruházási, műkö-
dési és bérköltséget jelentett, pl. 1980-ban 30 ember ka-
pott űrkutatási fizetést, tehát érthető volt a nekem szóló 
feltétel. A WMO-hoz küldött pályázat címe így az lett, 
hogy „Mesterséges holdak sugárzási adatainak meteoro-
lógiai hasznosítása”. 

 
Érdekességként megemlítem, hogy az OMI-ban kiszi-

várgott a WMO-hoz elküldött 3 pályázatban érintett 
személyek neve, így két főnököm is jelezte, hogy támo-
gatna egy ilyen ösztöndíjra engem, ha abban a témában 
utaznék, amit ő ajánl. Igyekeztem nem mutatni, hogy 
sokkal jobban ismerem a helyzetet, mint ők. Még érdeke-
sebb, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt (~2010) egy kolléga 
elmondta, hogy ő már az 1966-os átszervezéskor kezde-
ményezte, hogy kapjak WMO ösztöndíjat. Na, igen, a jó 
dolgoknak sok gazdájuk van! Úgy tudom, hogy összesen 
20-nál több meteorológus volt éves ENSZ ösztöndíjon, 
ők mind igazolhatják, hogy az valóban kivételesen jó le-
hetőség volt akkoriban arra, hogy az ember a világhoz 
mérhesse magát. Ma már nyilván más a helyzet. 

 
Milyen kapcsolatban voltál a végzés után a Meteoroló-
giai Tanszékkel? Tartottál-e rendszerese órákat az  
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ELTE-n? Tudtommal jelent meg egy egyetemi jegyzeted 
is. Tankönyvet vagy tankönyvrészletet is írtál? Tanítot-
tál másutt is, mint az ELTE? 

1972 és 1990 között meteorológiai sugárzástant ok-
tattam a harmadéves meteorológus hallgatóknak. Az első 
10 év alatt alakult ki a végleges oktatási program, amely-
nek elméleti része a Bencze‒Major‒Mészáros hármas ál-
tal írt légkörfizika tankönyvben kinyomtatásra került. 
Ennek az anyagnak az összeállításához több külföldi kol-
légától kértem és kaptam tantervet, akkor már Japántól 
Európán át Amerikáig voltak egyetemi ismerőseim. Tan-
terveiknek csak egy részét tudtam használni, mivel ők 
sugárzási szakemberek képzésén dolgoztak, az én felada-
tom pedig olyan meteorológusok tanítása volt, akik a 
szakma bármely részén 
vállalhattak munkát. 
Ezért itthon a fizikai ala-
pok oktatását tartottam 
célszerűnek, mert erre 
támaszkodva bármely 
meteorológiai területen 
az alkalmazást könnyen 
ráépíthetik. Azt a gyakor-
lat alakította ki, hogy az 
eredetileg tervezett 
anyagból én mennyit tu-
dok elmondani egy félév 
alatt a heti 2+1 órában, a 
hallgatók pedig mennyit 
tudnak befogadni. Az így 
kialakult anyag került az 
említett könyvbe. Egy 
jegyzetet is írtam arról, 
hogy a nemzeti meteoro-
lógiai szolgálatoknál fo-
lyó felszíni sugárzásmé-
réseket miként végzik. Ez 
a jegyzet egy fájó pon-
tom, mert az összes kép-
let hibásan szerepel ben-
ne, pedig a szükséges 
korrekciókat időben je-
leztem a nyomdának. Azon hallgatóknak, akik megvették 
a jegyzetet, többoldalas hibajegyzéket kellett adnom. 
Remélem, már sehol sincs belőle egyetlen példány sem. 

 
A rendszerváltás évében, de már azt megelőzően az 
OMSZ-ban is forrtak az indulatok, nagy volt a változta-
tás igénye. Mesélnél a Barát József leváltását kezdemé-
nyező levélről? 

Az erősen inflációs 1980-as évtizedben az OMSZ 
számos olyan bevételre tett szert, amely nem közvetlenül 
jött a költségvetésből, ezek aránya egyre nagyobb volt a 
teljes bevételben. A vezetés folyamatosan hangoztatta, 
hogy minden dolgozónak érdeke bevételek szerzése, 
mert ezek nélkül nagyon be kellene szűkíteni a tevékeny-
séget is, vele együtt a létszámot is. Köszönettel tartozom 
az akkori vezetőknek, hogy a sok év megalapozó munká-
jával kifejlődött, közvetlen alapkutatásszerű tevékenysé-
get, kevéssé jövedelemtermelő volta ellenére, nem építet-
ték le a KLFI-ben. 1990-ben a bevételek ugrásszerűen 

csökkentek, ezért a jövőnk határozottan sötétnek látszott. 
Az érintettek sorra éltek azzal a menekülési lehetőséggel, 
hogy a vezetők számára az új kormány a közalkalmazotti 
szférában az idő előtti nyugdíjazást lehetővé tette. A fia-
talabbak és nem vezetők erős bizonytalanságban éltek és 
tehetetlennek érezték magukat, miközben az OMSZ ve-
zetés rendszeresen azt ismételte, hogy nincs semmi baj, 
pedig már a portások és sofőrök is tudták, hogy nagy baj 
van. Ebben a helyzetben került sor 1990 októberében egy 
olyan összejövetelre, amelyen aláírtunk egy levelet a mi-
niszternek, kérve, hogy olyan vezetés kerüljön az OMSZ 
élére, amely reálisan látja a helyzetet és reális tájékozta-
tást ad a dolgozóknak. Nem tudom, hogy a többi aláíró 
korábban hogyan készült erre a lépésre, így aztán azt 

sem, hogy engem miért hívtak meg az aláírásra, de a le-
vél lényegével egyetértettem, ezért aláírtam. Tettem ezt 
annak ellenére, hogy tudtam, nagyon nem tisztességes 
dolog „megkerülni” a levélben érintetteket. A helyzet 
megoldásának és az ellentmondás feloldásának keresése 
viszont mindenképpen szükséges volt. A vezetőváltás 
után megtörtént az erős szakterületi beszűkülés és a lét-
számleépülés, ez utóbbi azóta is folyamatos. 

 
Különböző vezetői posztokat töltöttél be az OMSZ-ban. 
Volt, amelyiktől viszonylag hamar önként váltál meg. 
Miért? 

Amit vezetőként jól tudtam végezni, az az volt, hogy 
kezdő szakembereket segítettem pályájuk indulásában. Itt 
az alapvető operatív feladatok ellátása melletti kutatóvá 
válásról volt szó. Néhány év után a fiatalabb kollégák itt 
maradó része már ismert volt a hazai és nemzetközi 
szakmai körökben, igazán kezdők meg nem jöttek a 
megüresedő helyekre, így elfogadhattam az OMSZ veze-

 
A Műholdas Kutató Laboratórium munkatársai 1998-ban: Diószeghy Márta, Rimócziné Paál  

Anikó, Töröcsikné Juhász Gabriella, Major György, Merza Ágnes, Antal Emánuelné (Pimpi), elöl: 
Putsay Mária, Borbás Éva, Gróbné Szenyán Ildikó 
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tők olyan megbízásait, amelyek szakmailag távol álltak 
tőlem és a feladatom az lett volna, hogy semlegesként 
egyetértést és szakmai együttműködést építsek ki más in-
tézeti szakterületeken dolgozók között. Ezekben teljesen 
sikertelen voltam, ezt időben érzékeltem, és nem volt ért-
elme folytatni. 

 
Vezetőkent tudatosan küldted a fiatalokat külföldi utak-
ra, konferenciákra, vagy akkor már erre nem volt annyi-
ra szükség, mint Dési idejében, hiszen aki tehette, az 
ment? Ha jól tudom a szakmai környezetedből (osztá-
lyodról) kilencen mentek ki az Egyesült Államokba és ma 
is ott dolgoznak. Lehet beszélni „Major-féle iskoláról”? 

Az operatív munkában is, a kutatóiban is ismerni kell, 
hogy hogyan végzik a munkát azok, akik ugyanezeken a 
szakterületeken dolgoznak más országokban, hiszen a 
tudásunkon és igyekezetünkön múlik, hogy ne marad-
junk el mögöttük. Főként az 
űrkutatási kiküldetési pénzek 
és az itthoni nemzetközi ren-
dezvények segítségével 2‒3 
év alatt a kezdő munkatársaim 
megismerkedtek a környező 
országbeli közvetlen szakmai 
kollégákkal. Az európai nagy 
nemzetközi rendezvényeken 
pedig a világ többi részéről 
érkezőkkel is. Azok maradtak 
nálunk, akik igyekeztek a tel-
jesítményüket a külföldieké-
hez igazítani. Mivel nemcsak 
az egyetemi oktatásban, ha-
nem az itteni munkába való 
beilleszkedésben is igyekez-
tem széles szakmai alapokat 
elfogadtatni, így ezek az em-
berek jól tudtak a szakterüle-
tükön alkalmazásokat kifej-
leszteni. Ezért keresték őket 
amerikai foglalkoztatók. Hoz-
zájuk heten mentek dolgozni, 
mára csak hat maradt, köztük 
nyugdíjasok is vannak. (Nem-
csak én öregszem.)  

Ez nem iskola, ahhoz a szakterület új ágát kellett vol-
na kifejlesztenünk. Mi csak a (kínaiak szerint 4000 éves) 
szakterületet a biztos fizikai ismeretekre építve igyekez-
tünk a mostani feladatokra alkalmazni. 

 
Úgy tudom Te az összes szóba jöhető dolgozatot megír-
tad: kis-doktori, kandidátusi, nagy-doktori. A habilitáci-
óhoz is írtál értekezést? Mikor szerezted a fokozatokat? 

Igen, három disszertációt írtam, ezért ebben bárkinek 
tudok segíteni, mert jól ismerem, hogyan értékelik a bírá-
lók az értekezéseket.  A habilitációhoz már nem kellett 
szakmai értekezést beadnom, volt elég korábbi. 

 
Rákóczi Ferenc nyugdíjbavonulásakor felmerült, hogy 
Te legyél az ELTE Meteorológiai Tanszék vezetője? 
Sokáig Dévényi Dezső neve is közszájon forgott? 

Levelező taggá választásom után néhány héttel tuda-
tosult bennem, hogy az OMSZ-ben ennek nincs jelentő-
sége, a szervezet ennek semmi hasznát nem tudja venni. 
Ezért amikor megkeresés ért, hogy a nemsokára nyugdíj-
ba menő Rákóczi tanár úr helyén a tanszék viszont hasz-
nára fordíthatná az akadémikusságot, akkor elkezdtem 
felmérni, hogy ez összejön-e? Érdeklődésemre hivatalo-
san azt a választ kaptam, hogy kell a habilitáció, de an-
nak még nincsenek meg a végrehajtási szabályai. Nem 
hivatalosan elterjedt a hír az egyetemi körökben, amiről 
olyan súgást kaptam, hogy egy korábbi tanszékvezető he-
lyett egy új belépése nemcsak a tanszék embereit érinti, 
hanem majdnem az egész TTK-t, a teljes érintett kör tag-
jainak nagyobb része határozottan ellenzi az én odakerü-
lésemet. Ezt egy más területen dolgozó egyetemi kolléga 
megerősítette, így nem vállaltam a pályázást. Szegeden 
habilitáltam, ahol nem volt senkinek oka úgy gondolni, 

hogy zavarom az érdekeit. 
 

Műszeres mérésekkel foglal-
koztál. Fűződik a nevedhez 
valamilyen műszerfejlesztés? 

A felszíni sugárzásmérő is, 
a műholdas is egy fizikai 
rendszer, amely több hatás 
eredményeként hoz létre egy 
mérhető jelet. Ezt a jelet meg 
kell tisztítani a mellékhatások-
tól, hogy a keresett sugárzási 
értéket kapjuk meg. A korrek-
ciókon dolgoztam, hogy a fel-
használó a lehető legponto-
sabb sugárzási értékeket kap-
ja. Ezt a munkát nemcsak a 
meteorológusok, hanem a mű-
szergyártók is örömmel fo-
gadták. Ezeken a korrekció-
kon ma is van mit dolgozni. 
Lásd például a napállandó 
utóbbi két évtizedben mutat-
kozó változását, amit nem a 
Nap, hanem a műszerfejlődés 
eredményezett.  Igaz, most 
már nem az a szemlélet, hogy 

pontos adat kell, hanem, az, hogy sok adat legyen, ha a 
hibáikat ismerjük, a helyzet kezelhető. (Kérdés, hogy 
eléggé ismerjük-e a hibákat?) 

 
Ma már talán senki se emlékszik rá, hogy a rendszer-
váltást megelőzően valamikor a nyolcvanas évek elején 
a szocialista (szigorúan kötött) tervgazdálkodáson belül 
lehetőség kínálkozott kis kapitalista vállalkozások elin-
dítására. A Szolgálatnál, pontosabban a KLFI-ben is 
alakult egy ilyen. 
Ha jól emlékszem egyik kezdeményezője voltál a CU-
MULUS GMK-nak? Mivel foglalkozott és mennyire volt 
sikeres? 

Az előző kérdést folytatva válaszolok erre. A legköz-
vetlenebb műszeres sikerként azt tekintem, amikor a het-
venes évek végén, a számítástechnikai embargó miatt, 

 

Major György, mint MMT elnök, leleplezi Bacsó Nándor 
emléktábláját, Szolnokon 2009-ben 
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házi építésű számítógépes adatgyűjtő építésére vettem rá 
a KLFI-ben dolgozó műszerszerkesztőket. 

Ezzel tudtunk egyszerre sok sugárzásmérőt hitelesíte-
ni. 1990-ig több hazai és egy kaukázusi nemzetközi mű-
szer-összehasonlításon is ez az adatgyűjtő segítette a 
résztvevők munkáját.  

Ennek a berendezésnek a sikere következtében alakult 
meg a CUMULUS GMK. Ez egy belső GMK volt, azaz 
az intézeti vezetés jóváhagyásával, az intézeti eszközök-
kel vállalhatott volna munkát. Én azért kerültem bele, 

mert kezdeményeztem a megalapítás ötletét kiváltó mű-
szert, de még inkább azért, hogy az intézeten belüli 
ügyekben én járjak el. Emlékezetem szerint nem volt 
egyetlen megrendelése sem, csak a társadalmi divathul-
lámra ültünk fel. (Ilyen divathullámra hangolódás volt a 
Meteorológus Kamara megalakítása 1990-ben vagy 91-
ben, amely a megalakulás és bejegyeztetés után nem mű-
ködött.) 

 
A LÉGKÖR első 50 évében 9 cikked jelent meg a folyó-
iratban. Ez nem sok. Gondolom más fórumokon sokkal 
több írásod jelent meg? Könnyen megy Neked az írás? 

Az írás akkor megy könnyen, ha az embernek nem-
csak mondanivalója van, hanem tudja, hogy ki érdeklő-
dik, vagy érdeklődhet a mondandó iránt. Ennek az utób-
binak a megítélése sokszor bizonytalan, ezért nekem 
nincs is sok publikációm. Szakmai közleményeim mind-
egyikének nyomtatott példánya megtalálható az OMSZ 
Könyvtár obszervatóriumi részlegében, együtt más ösz-
szegyűlt szakmai könyvvel és egyéb irattal. A könyvtár 
által befogadott anyag részletes listája elérhető az OMSZ 
X-drive /Eln/Eln/Major-gy/KÖNYTÁR helyen. 

Itt mondom el, hogy amikor az első igazán nagy nem-
zetközi szimpóziumra beküldött előadásom összefoglaló-
ját elfogadták, egyúttal közölték, hogy 7 percem lesz elő-
adni. Mivel 4 év munkáján alapult a mondandóm, lehe-
tetlennek éreztem, hogy ennyi idő alatt el lehet mondani. 
Több nap után tudatosodott bennem, hogy itt profi szak-
emberek a hallgatók, elég a legújabb és leglényegesebb 
dolgokról beszélnem, nem kell mindent megmagyarázni. 

 
Ezen előadás után választottak meg az International 

Radiation Commission tagjává, azaz a meteorológiai su-
gárzástan vezető szakemberei kollégának tekintettek. 

Major György OMI/OMSZ besorolásai és fizetései pályakezdésétől nyugállományba vonulásáig 

Időszak Besorolás Szerzeti egység Fizetés 
Ft/hó Megjegyzés 

1964.08.01 tudományos gyakornok OMI Agro-Biometeorológiai oszt. 1 300  
1965.08.01 tudományos segédmunkatárs OMI Agro-Biometeorológiai oszt. 1 500  
1966.01.01 tudományos segédmunkatárs OMI Hidrometeorológiai oszt. 1 600  
1966.04.12 tudományos segédmunkatárs OMI Sugárzási osztály 1 600  
1969.01.01. tudományos munkatárs OMI Sugárzási osztály 1 900  
1971.01.01. tudományos osztályvezető OMSZ KLFI Sugárzáskutató osztály 2 800  
1976.07.01 intézeti igazgatóhelyettes OMSZ KLFI 4 700+1 000  
1982.01.01 tudományos tanácsadó OMSZ KLFI Titkárság 8 800  
1982.07.01. tudományos osztályvezető OMSZ KLFI Sugárzási osztály 8 000+ 800  
1984.01.01. intézeti igazgatóhelyettes OMSZ KEI 8 800+1 200  
1984.06.01. tudományos osztályvezető OMSZ KLFI Sugárzási osztály 8 800+1 200  
1989.02.01 főosztályvezető OMSZ Számítóközpont 28 000  
1991.07.01 főosztályvezető OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 40 000  
1993.01.01. osztályvezető OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 60 000  

1993.07.01 főtanácsos OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 79 450 
MTA fizeti 

 

1994.01.01. főtanácsos OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 75 000 
MTA fizeti 

 

1994.04.01 kutató professzor OMSZ Elnökség, Műholdas Kutató 
Laboratórium 

75 000 
MTA fizeti 

 

1995.01.01. osztályvezető OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 78 600 +MTA 
tiszteletdíj 

1997.01.01. osztályvezető OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 120 000 +MTA 
tiszteletdíj 

1997.11.01 szak-főtanácsos OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 140 000 +MTA 
tiszteletdíj 

1999.01.01 osztályvezető és OMSZ 
Tudományos Tanács elnök OMSZ Műholdas Kutató Laboratórium 150 000 +MTA 

tiszteletdíj 
2000.06.01. 
2010-ig 

nyugdíjasként az OMSZ Tu-
dományos Tanács elnöke OMSZ Elnökség ‒ 

Nyugdíj 
+MTA 
tiszteletdíj 
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2006-t ól 2010-ig voltál az MMT elnöke. Előtte az Űr-
kutatási Társaságban voltál főtitkár. Miként látod a 
szakmai civil társaságok jövőjét? 

Az MMT-be egyetemi hallgatóként léptetett be többün-
ket Dobosi tanár úr, ugyanis az ő órája és a közgyűlés jó-
részt egybe esett időben, így óra helyett átmentünk az An-
ker-közbe, ahol „beszerveződtünk”. A Magyar Asztronauti-
kai Társaságban betöltött funkcióimon keresztül ismertem 
meg a MTESZ egyesületek életét. A MTESZ jelentős álla-
mi pénzzel működtette az egyesületeket, volt helyiségük, 
főállású alkalmazottjuk, külföldi utazási keretük, könyvki-
adási keretük, rendezvényszervezési keretük, stb. Erre 
mondta azt egy meteorológus kollégám, hogy ez olyan, 
mintha az OMSZ állami költségvetési pénze több lenne, 
csak a többlet a MTESZ-en keresztül jön. A rendszerváltás 
után a MTESZ hosszú és keserves haldoklás után szűnt 
meg. Most az a helyzet, hogy nem az egyesületek egészítik 
ki pénzzel a munkahelyek tevékenységét, hanem a munka-
helyek tartják fenn az egye-
sületeket, szponzorálás út-
ján. Akár így, akár úgy mű-
ködnek, a megmaradt egye-
sületek valamennyire bizto-
sítják a több munkahelyen 
működő egyazon szakterüle-
tek dolgozóinak időnkénti 
találkozásait. 

 
Milyen szakmai kitünteté-
sekben részesültél szakmai 
pályafutásod során? 

A LÉGKÖR megkere-
sésének hatására elkezdtem 
összeállítani nemcsak a ki-
tüntetéseim teljesnek re-
mélt listáját, hanem az 
OMI/OMSZ besorolásaim 
listáját is és a különböző, 
nem munkahelyi, szakmai 
szervezeti működéseim lis-
táját is. Nem úgy tűnik, 
hogy az elérhető források 
teljesek és megbízhatók, de 
az eddigi gyűjtemények így 
is elég hosszúk. Ha meguntam a gyűjtögetést, akkor talán 
egy életrajzban összerakom az egészet. 

 
Van valami általános tapasztalat, jó tanács, ami egy 
ilyen hosszú és gazdag pályafutás során leszűrhető? 

Amikor 30 éves korom körül a nyugdíjas kollégák 

szeretet és jóindulat vezette tanácsait meghallgattam, tu-
datosult bennem, hogy azok, a megváltozott körülmé-
nyek miatt, számomra használhatatlanok. Azóta a körül-
mények még gyorsabban változnak! 
 
A LÉGKÖR-ben szinte hagyomány, hogy a megkérde-
zettől valami vidám, csattanós történetet kérünk befeje-
zésül. Tudnál ilyennel szolgálni? 

Visszamegyek a pályám kezdetére. 1964 augusztusá-
nak utolsó hetében Kecskeméten egy 3 napos nemzetközi 
agrometeorológiai szimpóziumra került sor. Annyira 
nemzetközi volt, hogy a környező országok szakembere-
in kívül nyugat-németek, olaszok és egyiptomiak és vol-
tak az előadók között. A külföldiek és a nem kecskeméti-
ek az ARANYHOMOK szállóban laktak. A második nap 
reggelén az egyiptomiakkal reggeliztem egy asztalnál. 
Akkor még nem volt a dohányzás ellenesség, így az ét-
termekben mindenki annyit füstölt, amennyit akart. Az 

egyik egyiptomi elővett 
egy doboz cigarettát és 
megkínált engem is. Nem 
voltam dohányos, de egy 
pillanat alatt átfutott ben-
nem, hogy az olvasott pen-
gős regényekben a „jobb” 
emberek mindig egyiptomi 
cigarettát szívtak, most pe-
dig, 1964 Magyarországán 
nekem lehetőségem lenne 
élni a századelő elit embe-
rinek egyik irigyelt élveze-
tével. Szóval elfogadtam az 
egyiptomi cigarettát. A 
munkahelyi szobatársaim a 
szomszéd asztaltól röhögve 
átkiabáltak magyarul, hogy 
„ha venni kell a cigarettát, 
akkor nem dohányzol, de 
ha tarhálni lehet, akkor 
igen”. Nem az átkiabálás 
miatt, de az elitnek vélt 
egyiptomi cigaretta éppen 
annyira rossz volt, mint a 
12 éves koromban többek-

kel együtt elbújva kipróbált olcsó hazai cigaretta. Ennek 
tanulságaként Kubában már meg sem próbáltam a kínált 
igazi kubai szivart, pedig azt a mai fiatalok is tudják a 
régebbi amerikai filmekből, hogy az igazi gazdagoknak a 
vasárnapi ebéd után egy valódi kubai szivar elfüstölése 
nagyon felemelő élvezet. 

 
  

 
Major György előad az MMT 90. évfordulójára rendezett 

emlékülésen, 2015-ben 


